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Strategie konkurowania małopolskich mikro- i małych 
przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym 

Streszczenie

Artykuł ma charakter badawczy i jego celem jest wskazanie strategii konkuro-
wania stosowanych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP) z Małopolski, za-
równo na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Na podstawie wyników 
badań własnych stwierdzono, że: 1) małopolskie MMP nie tworzą kompilacji uni-
katowych zasobów i umiejętności w zakresie budowania strategii konkurencji, za-
równo na rynku macierzystym jak i międzynarodowym, oraz 2) małopolskie MMP 
nie różnicują swoich strategii w zależności od potrzeb i uwarunkowań rynków 
docelowych. Spostrzeżenia te stanowić mogą podstawę dla określenia kierunków 
dalszego rozwoju badanych przedsiębiorstw w zakresie ich umiędzynarodowienia.

Słowa kluczowe: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, strategia, umiędzyna-
rodowienie. 

Kody JEL: M16, L10, L26 

Wstęp 

Wobec narastającej złożoności i zmienności otoczenia istotną rolę odgrywa strategia or-
ganizacji. Praktycy i badacze zajmujący się zarządzaniem strategicznym poszukują czynni-
ków i sposobów, dzięki którym organizacje mogą poprawić i utrzymać korzystną pozycję na 
rynku. Współczesne koncepcje wskazują na znaczenie zasobów, zwłaszcza niematerialnych 
i występujących w unikalnych kombinacjach. Wraz ze wzrostem znaczenia zasobów ze-
wnętrznych oraz rozwojem współpracy międzyorganizacyjnej, również mniejsze organiza-
cje stają się podmiotem zarządzania strategicznego. 

W artykule przyjęto założenie, że strategie, które są skuteczne na macierzystym rynku 
przedsiębiorstwa, mogą okazać się nieskuteczne na innych, szczególnie odległych kulturo-
wo rynkach. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny różnicować swoje strategie w za-
leżności od potrzeb i wymagań rynków docelowych, na które planują ekspansję. Jednym 
z kluczowych czynników różnicowania przestrzennego strategii jest dostęp do informacji 
o rynku docelowym. O ile problem informacji o rynkach zagranicznych w procesie umię-
dzynarodowienia działalności przedsiębiorstw jest dobrze rozpoznany w literaturze przed-
miotu (Thanh Thai, Chong 2013, s. 370-399; Brennan, Garvey 2009, s. 120-133; Xie, Suh 
2014, s. 207-229), to problematyka zróżnicowania przestrzennego strategii wykorzystywa-
nych przez MMP wciąż jeszcze wymaga pogłębienia.
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Celem artykułu jest diagnoza strategii stosowanych przez małopolskie mikro i małe 
przedsiębiorstwa (MMP) na rynkach krajowych i zagranicznych oraz określenie poziomu 
ich zróżnicowania.

W pierwszej części artykułu omówiono pokrótce warunki kształtowania strategii oraz 
sformułowano hipotezy. W dalszej części, na podstawie wyników badań własnych i wtór-
nych, dokonano analizy czynników konkurowania oraz zróżnicowania strategii stosowanych 
przez małopolskie MMP, na rynku krajowym i międzynarodowym. Wyniki badań własnych 
odniesiono do badań polskich MMSP w ujęciu holistycznym oraz wyników badań między-
narodowych. Sformułowano rekomendacje dotyczące różnicowania przez polskie MMSP 
strategii na rynkach zagranicznych. 

Strategia organizacji a warunki zewnętrzne 

Strategia i zarządzanie strategiczne są ważnym aspektem funkcjonowania każdej orga-
nizacji. Mimo że większość koncepcji strategii organizacyjnej formułowana jest w odnie-
sieniu do dużych przedsiębiorstw, to strategia jest również ważnym wymiarem zarządzania 
wielu mniejszych podmiotów, włącznie z mikro- i małymi przedsiębiorstwami. 

W znaczeniu ogólnym pojęcie strategii oznacza naczelną orientację gospodarcza, spo-
łeczną, militarną i in., która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu (Stabryła 
2000, s. 39). Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania 
kierownictwa w związku z sytuacjami, które zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu 
własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno-produkcyjne-
go. Należy podkreślić, że strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kom-
pleksowy, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu 
(Stabryła 2000, s. 39). 

Strategia utożsamiana jest z dążeniem do wyróżnienia się przedsiębiorstwa na tle swych 
konkurentów. Podejście to polega na zjednoczeniu wszystkich mocnych stron przedsiębior-
stwa tak, aby w możliwie największym stopniu spełnić oczekiwania odbiorcy (Ohmae 1982, 
s. 92). Kluczowe staje się pytanie, za pomocą jakich instrumentów przedsiębiorstwo może 
zdobyć i utrzymać przewagę nad swoimi konkurentami. 

Poszczególne szkoły strategii organizacyjnej wskazują na różne źródła przewagi konku-
rencyjnej. W ostatnim okresie szczególną uwagę zwraca się na zasoby organizacji, jako źró-
dło trwałej przewagi konkurencyjnej. Wyniki badań prowadzonych w tym nurcie wskazują, 
że firmy, które budują swoje strategie na bazie wzajemnie powiązanych, skomplikowanych, 
złożonych społecznie, niematerialnych aktywów pokonują firmy, które budują strategię 
w oparciu o majątek rzeczowy (Barney i in. 1991, s. 625). Ponadto uważa się, że zasoby 
organizacji powinny być wzajemnie ze sobą powiązane, kumulować się i posiadać zdolność 
odnawiania się (Luthans, Youssef 2004, s. 144)

Powyższe koncepcje wskazują na konieczność tworzenia kompilacji unikatowych umie-
jętności i zasobów, na podstawie których firma może budować swoją przewagę konkuren-
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cyjną. Taka rekomendacja może być szczególnie trudna do wykorzystania w przypadku 
MMP, które dysponują ograniczonymi zasobami własnymi i ograniczonym dostępem do 
zasobów zewnętrznych. Sprawia to, że ich możliwości tworzenia przewag na bazie zaso-
bów są mniejsze niż przedsiębiorstw dużych, dysponujących szerszymi zasobami. Dotyczyć 
to będzie szczególnie MMP przedsiębiorstw, działających na rynkach wschodzących, które 
dopiero rozwijają swoje zasoby, w tym kompetencje w zakresie budowania strategii i umię-
dzynarodowienia swojej działalności. W związku z powyższym można zaproponować na-
stępującą hipotezę badawczą: 
H1: Małopolskie MMP nie tworzą kompilacji unikatowych zasobów i umiejętności w za-
kresie budowania strategii konkurencji zarówno na rynku macierzystym jak i międzynaro-
dowym.

Nie oznacza to, że MMP pozbawione są możliwości konkurowania. Ze względu na małą 
skalę działalności i proste rozwiązania organizacyjne są one predestynowane do bardziej 
elastycznych zachowań, co jest szczególnie istotnym walorem na rynku cechującym się wy-
sokim poziomem zmienności.

Problem dostosowania strategii do dynamicznie zmieniającego się otoczenia jest jednym 
z ważniejszych zagadnień rozpatrywanych w ramach zarzadzania strategicznego. Znalazło 
to odbicie w koncepcjach elastycznej i dynamicznej strategii. S. Galata (2004, s. 66) trakto-
wał strategie dynamiczne jako rodzaj strategii restrukturyzacyjnych, definiując je w nastę-
pujący sposób: „strategia dynamiczna jest procesem permanentnego doskonalenia organi-
zacji firmy, kadry kierowniczej i pracowników, usprawnienia produkcji i jakości wyrobów, 
usprawnienia pracy”. Z kolei M.T. Thanh Thai i L.C. Chong (2013, s. 370-399) wiążą dy-
namizm strategii z dostępem do wiedzy i informacji, która we współczesnym, zmiennym 
otoczeniu odgrywa bardzo istotną rolę. 

Zdaniem R. Krupskiego, J. Niemczyka i E. Stańczyk-Hugiet (2009, s. 174), strategie 
elastyczne powinny być rozpatrywane z dwóch perspektyw: „wychwytywania nadarzają-
cych się okazji (zdarzeń, których nie da się przewidzieć), które pojawiają się w otocze-
niu, oraz zasobów i ich redundancji, warunkującej wykorzystanie nadarzających się okazji. 
Głównymi elementami tak rozumianej strategii elastycznej są: filtr okazji oraz system zaso-
bów umożliwiających wykorzystanie okazji”. 

Różne podejścia do strategii charakteryzuje różny stopień elastyczności. Najmniej ela-
styczne są strategie rozumiane jako długofalowe plany rozwoju, większą elastycznością wy-
kazują się strategie oparte na alternatywnych scenariuszach, bardziej elastyczne od nich są te 
oparte na okazjach, i jeszcze bardziej elastyczne strategie są oparte na unikalnych zasobach 
i kompetencjach, a najbardziej elastyczne to te, w których brak jest jakichkolwiek ograni-
czeń (Adamik 2013, s. 294-338). 

Postulat elastyczności, formułowany wobec strategii organizacji działających w zmien-
nym otoczeniu, eksponuje konieczność zmiany strategii w wymiarze czasowym. Tymczasem 
w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność na wielu rynkach dodatkowym wy-
mogiem staje się zróżnicowanie strategii w wymiarze przestrzennym, czyli dopasowanie 
strategii do uwarunkowań rynków docelowych. Warunek taki staje się szczególnie istotny 
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w przypadku ekspansji na odległe rynki międzynarodowe o dużym dystansie kulturowym. 
O ile duże podmioty, posiadające odpowiednie zasoby, w tym relacyjne i wiedzy, posiadają 
zróżnicowane strategie w zależności od rynku docelowego, to mikro- i małe przedsiębior-
stwa nie różnicują swoich strategii. Dlatego można sformułować następującą hipotezę:
H2: Małopolskie MMP nie różnicują swoich strategii w zależności od potrzeb i uwarunko-
wań rynków docelowych.

Metodologia badań 

W celu weryfikacji zaproponowanych hipotez wykorzystano wyniki badań własnych 
oraz testy statystyczne: test niezależności Chi-kwadrat (χ2) Pearsona (gdzie hipoteza H0 
oznacza, że nie ma zależności między zmiennymi, przeciwko H1, że zmienne są zależne), 
test istotności składnika struktury jednostronny (gdzie H0 zakłada, że p1=p2 przeciwko H1, 
że p1>p2) oraz test istotności składnika struktury dwustronny (gdzie H0 zakłada, że p1=p2, 
przeciwko H1, że p1 jest różne od p2).

Badania własne zostały przeprowadzone w Małopolsce w formie kwestionariusza ankie-
ty i wywiadu ustrukturalizowanego. Próba badawcza odpowiada swoją strukturą populacji 
generalnej mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce, gdzie mikroprzedsiębiorstwa stano-
wią 81%, małe 16%, a średnie 3% populacji generalnej MMSP. Badania obejmują lata 2012-
2015. Próba badawcza została dobrana w sposób celowy i składa się z 352 mikro- i małych 
przedsiębiorstw, gdzie 82% stanowią mikroprzedsiębiorstwa, a 18% małe.

Nie jest możliwe, ani celowe, przebadanie wszystkich sekcji PKD, ze względu na ich 
liczebność, dlatego wybrano 8 najczęściej występujących sekcji PKD, w sektorze MMSP. 
Najliczniejszą sekcję stanowiły usługi (ponad 37%), co wynika z tego, że usługi są podsta-
wową działalnością wśród mikro- i małych przedsiębiorstw, a w dalszej kolejności: sprzedaż 
(ok. 17%), następnie IT (ok. 14%), budownictwo (ok. 9%), gastronomia i zakwaterowanie 
(prawie 8%), produkcja (ok. 6%), kultura i rozrywka (4,3%), transport (prawie 4%). 

Klasyfikacja polskich MMSP została przeprowadzona zgodnie z Ustawą o swobodzie 
działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 roku (Dz.U. 2013, poz. 672), z uwzględnieniem 
warunków dotyczących związków z innymi podmiotami.

Strategie konkurowania małopolskich MMP w świetle własnych badań 
empirycznych

W trakcie realizowanych badań zadano respondentom pytania na temat realizowanych 
strategii konkurowania i czynników w oparciu, o które budują swoją przewagę na rynku. 
Z analizy otrzymanych wyników można wywnioskować, że ok. 15% małopolskich MMP 
nie posiada żadnej strategii, a w tej grupie która ma opracowaną strategię przedsiębiorcy 
konkurują tylko ceną – stosując strategię niskiej (ok 48%) lub wysokiej ceny (ok 38%). 
Wyniki te zobrazowano na wykresie 1.
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Badane przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość, konkurują na rynku polskim ceną. 
Zdecydowana większość z nich stosuje strategie niskiej ceny (47% mikro- i 46% małych). 
Test χ2 nie wykazał istotnych statystycznie różnic między mikro i małymi przedsiębiorstwa-
mi w tym zakresie (χ2=1,36; df=1; p=0,242).

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych wyników badań małopolskie mikro i małe 
przedsiębiorstwa nie konkurują jakością ani innymi czynnikami, a koncentrują się przede 
wszystkim na cenie jako podstawie budowania przewagi nad konkurentami (por. wykresy 1a 
i 1b), co oznacza, że nie tworzą kompilacji unikatowych umiejętności i zasobów w procesie 
tworzenia strategii konkurowania na rynku polskim. Nie wykazano statystycznie istotnych 
zależności między wielkością przedsiębiorstwa a stosowaną strategią. Można zatem po-
twierdzić, że małopolskie MMP nie tworzą kompilacji unikatowych zasobów i umiejętności 
w zakresie budowania strategii konkurencji na rynku macierzystym. 

Analiza danych wtórnych wskazuje, że podobne prawidłowości występują w całym sektorze 
MMP w Polsce. Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 można wywnioskować, że 23% polskich 
MMP nie posiada żadnej strategii, a prawie 40% nie posiada strategii sformalizowanej. Jest to 
cecha całego polskiego sektora MMP i nie jest istotnie zależna od wielkości przedsiębiorstwa.

Wyniki badań przeprowadzonych przez PKPP „Lewiatan”1 wskazują, że dominującymi 
czynnikami konkurowania wykorzystywanymi przez polskie MMP są cena i jakość. Warto 

1  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” każdego roku prowadzi cykliczne badania w formie kwestionariusza 
ankietowego w polskich MMSP. Próba badawcza obejmuje 1650 przedsiębiorstw każdego roku. Przedsiębiorstwa do próby 

Wykres 1
Strategia sprzedaży na rynku polskim

Źródło: badania własne. 
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Wykres 1a
Strategia sprzedaży produktów i usług prowadzona na polskim rynku przez małopolskie 
mikroprzedsiębiorstwa

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 1b
Strategia sprzedaży produktów i usług prowadzona na polskim rynku przez małopolskie 
małe przedsiębiorstwa

Źródło: jak w wykresie 1.
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przy tym zauważyć trend polegający na wzroście znaczenia jakości i spadku znaczenia ceny 
– o ile w latach 2006-2008 polskie MMP na rynku polskim konkurowały przede wszystkim 
ceną, to od 2011 roku na pierwszym miejscu wśród czynników konkurowania znajduje się 
jakość, a cena jest na miejscu drugim (por. tabela 2).

Tabela 1
Posiadanie strategii przez ankietowane przedsiębiorstwa   

Posiadanie strategii ogółem mikro małe

Brak strategii 23 31 21
Częściowo (niesformalizowana) 37 31 33
Posiadanie 17 37 26

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
w latach 2013-2014 (2015, s. 82).

Tabela 2
Czynniki konkurowania polskich MMP w latach 2006-2008 i 2011-2013    

Wyszczególnienie

Czynniki konkurowania

Odsetek MMP 

Cena produktów/usług Jakość produktów/usług

2006 64,3 15,2
2007 57,3 21,7
2008 52,0 26,8
2011 15,4 43,4
2012 18,5 41,9
2013 10,4 49,7

Źródło: opracowanie na podstawie: Starczewska-Krzysztoszek (2014, s. 52).

W roku 2014, podobnie jak w poprzednich, dominuje jakość produktów/usług (45%), 
a w dalszej kolejności: jakość obsługi klienta (ok. 15%) i cena (ok. 15%). W porównaniu 
z latami 2011-2013 przedsiębiorcy zaczęli konkurować innymi czynnikami: zdolnością do-
stosowania produktów do wymagań klientów, wąską specjalizacją czy innowacyjnością ofe-
rowanych dóbr, ale tylko sporadycznie (por. tabela 3).

Przedsiębiorcy ankietowani w 2014 roku wskazali, że w kolejnych latach (2015-2018) 
nie planują zmiany swoich strategii i jako kluczowe czynniki konkurowania również podali: 
jakość produktów, jakość obsługi klienta i cenę (Starczewska-Krzysztoszek 2014, s. 53).

Reasumując można stwierdzić, że zarówno małopolskie, jak i polskie MMP nie tworzą 
kompilacji unikatowych zasobów i umiejętności, konkurują głównie w oparciu o cenę. 

badawczej zostają dobrane zgodnie z obowiązującymi regułami statystycznymi, co powoduje, że otrzymane wyniki badań są 
wiarygodne i mogą stanowić podstawę do wnioskowania o sektorze MMSP w Polsce.
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Tabela 3
Czynniki konkurowania polskich MMP w 2014 roku

Czynniki konkurowania Odsetek MMP 

Jakość produktów/usług 45,8
Cena produktów/usług 15,3
Jakość obsługi klienta 15,1
Zdolność dostosowania produktów do wymagań klientów 8,3
Wąska specjalizacja 7,2
Lokalizacja firmy 1,8
Nowe, innowacyjnej produkt 1,3
Kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy 1,3

Źródło: jak w tabeli 2.

Wyniki badań prowadzonych w Małopolsce wykazały również, że na rynku międzynaro-
dowym, podobnie jak na rynku wewnętrznym, przedsiębiorcy stosują strategie bazujące na 
cenie. Zdecydowana większość, ponad 60%, konkuruje niską ceną, a 40% sprzedaje dobra 
luksusowe, konkurując wysoką ceną (por. wykres 2). To stwierdzenie zostało poparte testem 
istotności składnika struktury (Uobl.=3,364; Ukryt.= 1,959, p=0,55).

Wykres 2
Strategia sprzedaży na rynku międzynarodowym 

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 2b 
Strategia sprzedaży produktów i usług prowadzona na rynku międzynarodowym  
przez małopolskie małe przedsiębiorstwa 

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 2a
Strategia sprzedaży produktów i usług prowadzona na rynku międzynarodowym  
przez małopolskie mikroprzedsiębiorstwa

Źródło: jak w wykresie 1.
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Jak przedstawiono na wykresie 2, cechą typową dla małopolskich MMP jest konku-
rencja cenowa, z tym, że mikroprzedsiębiorstwa konkurują niską ceną (69%; Uobl.=1,7420, 
U kryt.=1,644, p=0,6), a w przypadku przedsiębiorstw małych przeważa strategia wysokiej 
ceny (58%). Ale równocześnie znaczna część badanej populacji małych przedsiębiorstw 
(42%) swoją przewagę na rynku buduje bazując na strategii niskiej ceny oferowanych dóbr 
(por. wykres 2b). Test istotności składnika struktury wykazał tylko nieznaczną przewagę 
strategii wysokiej ceny nad niską (Uobl.=1,685, Ukryt.=1,644, p=0,4). Oznacza to, że obie stra-
tegie, zarówno niskiej, jak i wysokiej ceny, pozostają w podobnej proporcji. Dlatego test 
niezależności Chi-kwadrat (χ2) Pearsona nie wykazał istnych statystycznie różnic pomiędzy 
wielkością przedsiębiorstwa a stosowaną strategią (χ2= 0,50, df=1,p=0,82). 

Reasumując, należy stwierdzić, że małopolskie mikro- i małe przedsiębiorstwa na ryn-
ku polskim i międzynarodowym stosują te same strategie i nie dopasowują ich do potrzeb 
i wymagań klientów rynków docelowych. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic mię-
dzy wielkością przedsiębiorstw (mikro- i małe) a różnicowaniem strategii. Zatem można 
potwierdzić słuszność H2: małopolskie MMP nie różnicują swoich strategii w zależności od 
potrzeb i uwarunkowań rynków docelowych (nie tworzą strategii cechujących się elastycz-
nością przestrzenną).

Ponadto, jak wynika z powyższych danych małopolskie mikro i małe przedsiębiorstwa 
na rynku międzynarodowym, podobnie jak na rynku polskim (por. wykres 1a i 1b), nie 
konkurują czynnikami poza-cenowymi, co pozwala na pozytywne zweryfikowanie H1: ma-
łopolskie MMP nie tworzą kompilacji unikatowych zasobów i umiejętności w zakresie bu-
dowania strategii konkurencji, zarówno na rynku macierzystym, jak i międzynarodowym.

Wyniki analiz na temat różnicowania strategii w kontekście rynku docelowego, przepro-
wadzonych na podstawie źródeł wtórnych odnoszących się do polskiego sektora MMP są 
zbieżne z wynikami badań własnych. Badania przeprowadzone przez PARP2 (2014) wska-
zują, że na rynkach międzynarodowych przedsiębiorstwa sektora MMP najczęściej kon-
kurują jakością i niską ceną, czyli podobnie jak na rynku krajowym (przy czym na rynku 
krajowym obserwowany jest trend polegający na wzroście znaczenia jakości przy spadku 
znaczenia ceny). Inne czynniki, takie jak unikatowość oferowanych dóbr, poziom nowo-
czesności, wzornictwo czy ekologiczność rzadziej są narzędziem rywalizacji i tworzenia 
przewagi konkurencyjnej (por. tabela 4).

Wyniki analizy przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Kronenberga3 także potwierdzają 
dominację jakości, jako czynnika konkurowania polskich firm na rynku międzynarodowym, 
wskazując jednocześnie, że tylko niewielki procent polskich MMP konkuruje równocze-
śnie jakością i ceną sprzedawanych produktów lub świadczonych usług (Jak konkurować… 
2015, s. 16).

2  Polska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi coroczne cykliczne badania sektora MMSP. Przywołane badanie zostało 
zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie 6 maja-18 lipca 2014 roku. Przeprowadzone zostało na 
ogólnopolskiej próbie 1111 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych.
3  Analiza przeprowadzona w okresie lipiec-sierpień 2015 roku. Obejmowała ona 500 przedsiębiorstw, z czego 85% to 
przedsiębiorstwa sektora MSP, przy czym były to podmioty o obrotach powyżej 8 mln zł, a dodatkowym warunkiem 
rekrutacyjnym było pochodzenie minimum 10% obrotu firmy z działalności międzynarodowej.
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Tabela 4
Cechy produktów eksportowanych przez MMP, decydujące o ich konkurencyjności 
na rynku międzynarodowym (eksporterzy: n = 659)

Czynniki konkurowania na rynku międzynarodowym Odsetek przedsiębiorstw

jakość 77
cena 77
unikalność 21
poziom nowoczesności 21
design 16
ekologiczność 15

Uwaga: Pytanie wielokrotnego wyboru – odpowiedzi nie sumują się do 100%.
Źródło: opracowanie na podstawie: Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw (2014, s. 105). 

Zatem przedstawione wyniki badań również potwierdzają, że polskie MMP nie tworzą 
kompilacji unikatowych zasobów i umiejętności w zakresie budowania strategii konkuren-
cji, konkurując głównie w oparciu o dwa czynniki: cenę i jakość.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wyników badań wykazała, że ok 15% małopolskich MMP nie 
tworzy żadnych strategii. Natomiast w tej grupie, która je buduje, i to zarówno na rynku 
polskim, jak i międzynarodowym, mikro- i mali przedsiębiorcy nie tworzą kompilacji uni-
katowych zasobów i umiejętności, lecz konkurują głównie w oparciu o cenę. Ponadto ma-
łopolskie MMP na rynku wewnętrznym oraz międzynarodowym stosują te same strategie, 
nie dopasowując ich do potrzeb i wymagań klientów rynków docelowych. Nie wykazano 
statystycznie istotnych różnic między wielkością przedsiębiorstw (mikro-, małe), a różnico-
waniem strategii.

Do analogicznych wniosków prowadzą wyniki badań polskich mikro- i małych przed-
siębiorstw w ujęciu holistycznym. Na ich podstawie wykazano, że polskie MMP konkurują 
przede wszystkim jakością i ceną, a inne czynniki, takie jak: unikatowość, zdolność dosto-
sowania oferowanych dóbr i usług do potrzeb klientów, wąska specjalizacja, innowacyj-
ność, mają niewielkie znaczenia. Oznacza to, że nie tworzą unikatowych kompilacji swoich 
zasobów celem budowania przewagi nad konkurentami, ani na rynku macierzystym, ani 
międzynarodowym. 

Otrzymane wyniki badań zostały zweryfikowane testami statystycznymi (testem nieza-
leżności Chi-kwadrat (χ2) Pearsona oraz jednostronnym i dwustronnym testem istotności 
składnika struktury) i pozwoliły na potwierdzenie słuszności postawionych w tym artykule 
hipotez H1 i H2.
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H1: małopolskie MMP nie tworzą kompilacji unikatowych zasobów i umiejętności w zakresie 
budowania strategii konkurencji, zarówno na rynku macierzystym jak i międzynarodowym.
H2: małopolskie MMP nie różnicują swoich strategii w zależności od potrzeb i uwarunko-
wań rynków docelowych.

Odnosząc wyniki badań prowadzonych w Polsce do wyników badań prowadzonych 
przez autorów zagranicznych można zauważyć wyraźnie różne podejście przedsiębiorców 
do kształtowania strategii na rynkach krajowych i międzynarodowych. Co prawda włoskie 
MMP, podobnie jak polskie, na rynku wewnętrznym, stosują strategie cenowe, ale na ryn-
kach międzynarodowych różnicują swoje strategie i konkurują równocześnie innymi, poza 
cenowymi czynnikami (Cafferata 2009, s. 10). J. Abel-Koch wykazał że MMSP funkcjonu-
jące w Stanach Zjednoczonych oprócz ceny i jakości konkurują również: czasem dostawy, 
kosztami produkcji, efektywnością energetyczną oraz usługami towarzyszącymi. Natomiast 
niemieckie przedsiębiorstwa, reprezentujące najbardziej konkurencyjny sektor MMSP 
w Europie, konkurują wysokim poziomem innowacyjności, dodatkowymi usługami, niskimi 
kosztami produkcji oraz atrakcyjnym czasem realizacji zamówień (Abel-Koch 2016, s. 5).

Wobec powyższego, brak zróżnicowania przestrzennego strategii polskich MMP oraz 
brak tworzenia unikatowych kompilacji zasobów i umiejętności, w zakresie czynników kon-
kurowania, z jednej strony ma swoje odzwierciedlenie w niskim wskaźniku internacjonali-
zacji, a z drugiej strony może skutkować, w przypadku ekspansji zagranicznej, niepowodze-
niem na rynkach odległych kulturowo. 

Artykuł przyczynia się do poznania procesów umiędzynarodowienia działalności przed-
siębiorstw sektora MMSP, co jest tym bardziej wartościowe, że problematyka zróżnicowania 
przestrzennego strategii stosowanych przez MMSP jest stosunkowo słabo rozpoznana w li-
teraturze przedmiotu. W związku z postępującym umiędzynarodowieniem MMSP wskazane 
są dalsze badania w tym zakresie. W szczególności interesujące, w kontekście zasobowych 
uwarunkowań elastyczności strategii, wydaje się określenie zależności między elastyczno-
ścią strategii na rynku macierzystym (w odpowiedzi na zmiany zachodzące w czasie na 
tym rynku), a zdolnością do stosowania równocześnie różnych strategii na poszczególnych 
rynkach, a także elastycznością (w ujęciu czasowym) strategii na tych rynkach. Innym zja-
wiskiem wartym zbadania jest upodabnianie się w dłuższym okresie strategii na rynkach 
krajowych i zagranicznych, włącznie z przenoszeniem na rynek macierzysty wzorców kon-
kurowania wypracowanych i sprawdzonych na rynkach zagranicznych, co zauważone zosta-
ło w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw (Albaum i in. 2003, s. 125).
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Strategy of Micro and Small Enterprises from Małopolska  
in the Domestic and International Market

Summary 

The aim of the paper is to identify strategies of micro and small enterprises 
(MSE) from Małopolska, deployed both in the domestic and foreign markets. Re-
sults of an empirical research are presented. They focus on 353 micro and small en-
terprises registered in the Małopolska region (southern Poland). Our findings show 
that (1) MSE from Małopolska do not compile unique resources and skills while 
they create competitive strategies, neither in domestic, nor foreign markets, and  
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(2) MSE from Małopolska do not differentiate their strategies depending on the 
needs and conditions in the target markets (their strategies are not flexible geo-
graphically). These findings and following recommendations support enterprises in 
their internationalisation. This is a research article.

Key words: micro, small and medium-sized enterprises, strategy, internationalisation. 

JEL codes: M16, L10, L26

Стратегии конкурирования малопольских микро- и малых 
предприятий на национальном и международном рынке 

Резюме

Статья имеет исследовательский характер, а ее цель – указать стратегии 
конкурирования, применяемые микро- и малыми предприятиями (ММП) из 
Малой Польши как на национальном, так и зарубежных рынках. На основе 
результатов собственных исследований констатировали, что: 1) малопольские 
ММП не создают компиляций уникальных ресурсов и умений в области фор-
мирования стратегий конкуренции, а также 2) малопольские ММП не диф-
ференцируют свои стратегии в зависимости от потребностей и обусловлен-
ностей целевых рынков. Эти замечания могут быть основой для определения 
направлений дальнейшего развития обследуемых предприятий в отношении 
их интернационализации.

Ключевые слова: микро-, малые и средние предприятия, стратегия, интер-
национализация. 
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